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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У  А. П. В О Ј В О Д И Н И
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УПИС ,Y ИМЕНИК АДВОКАТА И ЧЛ. 24. УРЕДБЕ О 
СУДИЈСКОМ ИСПИТУ

Да би се оценио правни значај овога члана у  одноау на За- 
кон о адвокатури, потребно је истаћи, као претходну наломену, 
да је прво Закон о адвокатури био објављен у  Сл. листу ФНРЈ 
бр. 102/46. Закон о судовима у 1954. год., Уредба о судијском 
испиту 1955. год. и нов Закон о адвокатури је  објављен у Сл. 
листуФНРЈ број 15/57.

Према Закону о судовима, може бити изабрано следеће лице:
1) За судију среског или окружног суда:

а) да је положило судијски или адвокатски испит; или 
изузетно;

б ) да има три године праксе на правним пословима, с 
обавезом да у року од године дана, по избору, п оло  
жи овај испит, ако жели да остане као судија.

2) За оудију ВИ11ЖХ судова:
а) да је истакнут судија; или
б ) да је истакнут правник и да је  провео, по свршеном 

правном факултету, 10 година у судскај пракси или 
на друшм правним пословима.

Код истакнутог агравника рок од 10 година је  потребан за 
врхоБни суд, a за .Савезни врховни суд та пракса траје најмаше 
12 година.

Из ггредњега може се слободно извести закључак да је испит 
судијски односно адвокатски један од основних услова за врше- 
ње судијске функције. Изузима се једино 'Истакнут правник у к о  
Л]Ико жели да уђе као судија у више судове, —  са:мо он стоји под 
обавезо.м да претходно издржи дугогодишњу праксу на правним 
пословима, и на тај је  начин, «ако  сматра законодавац, потпуно 
обезбеђено његово праввичко знање које се стиче преко наве- 
дених испита.

Поред уводне напомене, потребно је  навести, у целини, чл. 
100. Закона о  судовима, да би се правилно могла оценити основа- 
ност правног парекла чл. 24. Уредбе о судијском испиту.

Члан 100. гласи овако: „Савезно извршно веће прописаће 
ближе услове за полагање судијског испита, програм и начин по-
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лагања овог испита и под којим ће се условима, потпуно или де- 
лимично, изједначити са судијским испитом стручни исгаити из 
правне струке, положени до дана ступања на снагу овог закона", 
тлј. 1. јула 1954. год.

На основу чл. 81/2 Уставног закона и у  вези овога овлашће- 
ња, Савезно извршно веће донело је Уредбу о оудијском испиту 
у 1955. години.

У  члану 22. Уредбе се ово каже, између осталога:
„Права која су условљена судијским исггитом стичу лица 

која на дан ступања на сиагу ове Уредбе:
а) врше правну службу у  суд у . . . . ;
б ) ко јасу завршилаправни факултет;
в) која су имала 2 године праксе у суду • • • државној арби- 

тражи или у адвокатури; и
г) имала један од стручних испита, наведених у  горњем 

члану."
Пошто је  овај пропис донет сходно наређењу Уставнога за- 

кона a у аквиру законских овлашћења, то он улази у склоп За- 
кона о адвокатури од 1946. год., будући да третира истоветну ма- 
терију, и уколикр је нека одредба заасонска у супротности са 
овим прописима —  она се аутоматски укида, будући да је  рани- 
јега датума.

За угшс у  именик адвоката, потребно је  било, према Закону 
о адвокатури од 1946 —  као редован захтев —  да се поднесе д о  
каз о положеном судијском или адвсхкатском испиту. Међутим, 
члаиом 22. Уредбе законодгшац се задовољава, поред осталих 
услова rope наведених, извесним стручним испитима, које је он 
изједначио са судијским или адвокатским исшггом.

За ово тврђење довољно је  узети у обзир део члана 22. Уред- 
бе тде се каже на оггшти начин „да права жоја су условљена су- 
дијскИхМ испитом" стичу лица којима је неки стручни испит из- 
једначен са судијсжим или адвокатским дспитам, уз остс1ле усло- 
ве —  a упис у именик адвоката био је  условљен овим иопитима, 
у  време ступања на шагу Уредбе.

Какав је била правна важност чл. 29. Уредбе до дана ступа- 
ња на снагу новог Закона о адвокатури од 1957. год., односно 
какво дејство он данас има?

По том члану је одређено да „када се судијски испит пред- 
виђа као услов за стицање одређеног звања" —  судијски испит 
се предвиђао пре 1957. a и после се предвиђа за стицање звања 
адвоката —  није кандидат дужан да полаже тај испит, ако је про- 
вео 5 година на лравним пословима, ту набрк>јаним, по заврше- 
ном правном факултету.

Оваква одредба изашла је  из круга законског овлашћења. 
Jep, док је чл. 100. Закона о судовима дао могућности уредбо- 
давцу да пропише услове за полагање судијског испита, и остало 
што иде уз то, односно да одреди стручне испите који замењују 
судијски испит, дотле наредбодавац, сасвим супротно 'овлапЉе- 
њу, ослобађа извесне правнике полагања судијског испита, по-



ред осталога, дротекам вр>емена, a не на основу стручиог испита 
који је  законаки изједначен са судијским иошггом.

Попгго је  уредбоАавац прекорачио закоиско овлашћење из 
чл. 100. Закона о судовима, то је  одЈ>едба чл. 24. Уредбе остала 
без правне важности па, следСтвено таме, нинје могла да дерогира 
Закон о адвакатури од 1946, у  односу на услов за угжс у  именик 
адвоката —  судијски испит или њему изједначен стручни испит.

Даном ступања на снагу Закона о адвокатури јиз 1957. год., 
престала је  да важи Урддба о судијоком испиту (чл. 22) уколико 
се ■тче исоита за уписе у  дменик адвоката тј. само се на начин 
предвиђен у члану 127. Закона о адвокатури —  не говорећи о 
чл. 13. истога Закона —  може издејствовати тај упис, јер је  xaj 
законски ифопис, као доцнијега датума, превазишао Уредбу (чл. 
22), која је  норма нижега ранга од Закона а, Јиеђутим, нов Закон 
о адвокатури није задржао изрично важење прописа чл. 22. У- 
редбе о  оудијском исииту.

Пр>ема предњем образложењу, о чл. 24. Уредбе безпредметно 
је дал>е говорити.

Са свега изложенога, намеће се овај закључак, засиован на 
позитивнши прописима:

Нема права на ушгс у  имешис адвоката на снову чл. 13, става 
1, тачЈсе 5, Закона о адвокатури лице које је  у смислу чл. 24. 
Уредбе о судијском иопиту ослобођено од дужности полагања 
судијског испита.

Душан П. Мишић

ПИСМЕНИ ТЕСТАМЕНТ ПРЕД СВЕДОЦИМА

Појам писменог тестамента пред сведоцима формулисаног 
одредбама члана 69 Закона о наслеђивању одреВен је дефиници- 
јом тестамента уошлте као одређеног правног посла. Као облик 
тестамента спада у групу редовних и приватних тестамената, али 
је његова пуноважност условљена присуством трећих лица, тј. 
тестаменталних сведока. Писмени тестамент пред сведоцима омо- 
гућава лако приступачну форму изјаве последње воље лицима 
која нису довољно писмена или немају довољно поуздања у  себе 
да би сачинила својеручни тестамент. Недостатак ове форме те- 
стирања је  што не пружа довољно гарантије за обезбеђење ау- 
тентичности последње воље завештаоца, a с друге стране, што 
даје павода честим споровима. Разуме се да то (нмсу, у  стом тре- 
нутку, слабе стране овог тестамента, већ последица објективних 
околности под којима се овај тестгшент у  садашњим условима 
код нас примењује. Имајући у  виду ово, наш законодавац је  п о  
ред свега тога и прихватио авај облик тестамента као установу, 
која у  нашој пракси има широку примену.



Иначе и овај облик тестамента као и остали облици теста- 
мента је једнострани правни посао, који преАставља строго лич- 
ни акт оставиаца, сачињен у оАређеној форми, и који се, баш у- 
СЛ6А тога што је јсАностран правни посао и што преАставља п о  
слеАњу вољу оставиоца, маже увек опозвати.

Y  саАашњим условима овај тестамент најчешће састављају за- 
вокати (или Аруга стручна лица) по казивању завештаоца, јер се 
често сматра Аа ће на тај начин саАржина вол>е оставиоца бити 
бол>е формулисана, па према томе Аа ће се боље обезбеАити пуио- 
важност овог тестамента. Y  неким нашим крајевима ова се фор- 
ма тестамента релативно често користи, јер заиста ствара ко а  
оставиоца убеђење Аа је овакав тестамент аутентичнији и сигур- 
нији него онај који је својеручно написан и потписан само оа  
оставиоца (1).

По законском тексту овај облик писаног тестамента може 
направити завешталац, који зна читати и писати, a саставља се 
на 'начин, Аа анеко тестамент напише, a завешталац га својеручно 
потпише у присуству Ава свеАОка изјављујући преА њима Аа је 
то његов тестамент.

Битно је, Аакле, у овој форми тестамента: потпис завештаоца 
(testatoris subscriptio), потврАа оа стране истог завештаоца (nun- 
cupatio) и потпис свеАОка (subscriptio testium). (2)

1. ПИСМЕНОСТ И ПОТПИС ЗАВЕШТАОЦА. —  Овим обли- 
ком тестамента може се користити само лице које зна читати и 
писати. Овај услов преАВиђен је, Аа би тестатор могао о а  Аругог 
лица написани тестамент сам Аа прочита и Аа га потпише. На тај 
начин се обезбеђује, Аа тестамент изрази праву вољу завештаоца. 
To Аа завешталац зна Аа чита и иише, треба разумети тако, Аа за- 
вешталац има потпуно основно знање и способност за читање и 
писање, те не може Аа буАе заАовољен овај захтев са неким н>его- 
вим Аелимичним знањем Аа чита и пише, јер на то ничим не на- 
воАи смисао члана 69 Закона о наслеђивању, који ово изричито 
преАвиђа као услов за пуноважност овога тестамента.

Смисао Закона је очевидно у томе, Аа је у интересу правне 
сшурности битно Аа је завешталац способан Аа непосредно чита- 
њем сазна саАржину исправе, да будући свестан истинитости са- 
Аржине преА свеАоцима изјави, да је то његов тестамент и да сво- 
јим потписом прсА свсАоцима писмено потврАИ-ту своју послса- 
њу вољу. Није Аовољно Аа је завешталац у току свога живота ва- 
жио као ман>е или више писмен човек, који зна да чита и да пи- 
ше, него потребно да је завешталац у време пргшљења и прили- 
ком прављења тестамента био у стању, да користи своју писме- 
ност тако Аа чита и пише. Према томе, од битног је значаја ао  
којег степена је завешталац имао способност да чита и пише у

' )  Др. Борислав Т. Благојевиђ —  Наследно право С. Ф. Р. J. са освртом 
на права других држава (у  сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и Др. 
Обреном СтанковиФем)

Београд, 1964. год. оп. цит. стр. 242.
Аушан Рашковић —  облици опоруке по Закону о наслеђивању 

„Наша Законитост” бр. 8— 9/56.
Загреб, оп. цит. стр. 344.



време правл>ења тестамента, тј. да ли је и до којег степена он био 
Y стању да тестамент, који му је други написао, непосредно про 
чита и потом као свој тестамент потпише.

Ако је завешталац доцније научио читати и писати, дакле п о  
сле састављања тестамент, није самим тим охклоњен недостатак 
овог тестамента у  погледу правоваљаности његове форме у  м о  
менту састављања, јер је  законска формулација члана 69 Закона 
о наслећивању изричита да завешталац зна да чита и пише у м о  
менту састављања тестамента. Уколико би се утврдило, да је ос- 
тавилац доцније иаучио да чита и пише, та околност -нема зна- 
чаја, јер услови које поставља члан 69 Закона о наслеђивању 
треба да постоје у  моменту састављања тестамента, с обзиром да 
је у  питању један строго формалан акт.

Придржавање руке оставиоцу док је  он потписивао теста- 
мент, нема за последицу неваљаност тестамента, кад је иначе 
оставилац имао озбиљну вољу да тестамент потпише и кад посто 
је друти услови потребни за ваљаност писменог тестамеита пр>ед 
сведоцима предв!иђени чланом 69 Закона о наслеђивању. Израз 
„својеручно” у тој законској одредби не може се разумети тако 
да би завешталац морао, како се то обично догађа, потписивати 
тестамент без туђе помоћи. Битно је  то да је завешталац ставио 
свој потпис 'на тестаменту тј. да га је  својеручно потписао и да је 
самим тим испунио законом проггисану форму, a да ли му је  при 
томе неко придржавао руку, то је  правно ирелевантна чињеница 
која не утиче «а  правоваљаност самог правног посла.

Услову својеручности код потписивања удовол>ено је и у  слу- 
чају, кад се завешталац- због физичких недостатака уместо сво 
је руке служи вештачком руком или вештачким прстима шта- 
више, и онда ако је  под сличним околностима тестамент потпи- 
сан ногам или устима. (3 )

Овај законоки пропис не предвиђа, да би писмен завешталац 
уместо својеручног потписа могао на тестамент стављати свој ру- 
кознак. Према томе, завешталац који услед неког физичког не- 
достатка није у  могућности да се потпише, не може сачинити пу- 
новажан писмени тестамент пред сведоцима, који предвиђа члан 
69 Закона о наслеђивању, већ мора сачинити судски тестамент 
или пак усмени тестамент, ако постоје услови за сачињавање та- 
квог тестамента.

Наша судска пракса нарочито инсистира на доследној при- 
мени овог битног услова за правоваљаност овог облика тестамен- 
та, те га сматра непостојећим у случајевима где се завешталац 
било из којих разлога није строго придржавао Законом пропи- 
сане форме. Тако становиште је истакао и Савезни Врховни суд 
у једној својој одлуци коју наводимо, примера ради, a no коме 
произлази да: „Не постоји писхМени тестамент пред сведоцима

’ ) Др. Милан Креч —  Буро Павић —  Коментар Закона о наслеђивању 
са судском праксом.

Загреб, 1964 год. оп. цит. стр. 203.



(члан 69 Закона о наслеђнвању) ако завешталац због оштећеног 
вида није био у  стању да чита и иише” . (4 )

Потпис завештаоца следи испод сашог писженог састав1ка 
тестамента, то је правило jcoje је  законом утврђено те се не може 
довести Y питање пуноважност оваквог тестамента само што је 
овај тестамент писан на више листова, a потписан свега на јед- 
ном листу и то на крају, ако таквим пропустом није доведена у 
питање истивитост садржине самог тестамента. Ово правило је 
у целости прихваћено и од иаше судске праксе, која је  заузела 
следећи став по овом питању. „Тестамент написан на више листо- 
ва који испуњавају услове из члана 69 Закона о наслеђивању пу- 
новажан је  иако тестатор није потписао сваки лист". (5 ) Дакле, 
у конкретном случају питање процедуре предвиђене одредбом 
члана 164 Закона о наслеђивању не доводи у  хштање пуноваж- 
ност оваквог тестамеита, јер одредба овог члана није услов за 
пуноважност тестамента који Закон о  наслеђивању предврЈђа. 
Битно је да тестамент испуњава услове предвиВене по члану 69 
Закона о наслеђивању, док иитање процедуре, коју предвиђа 
одредба члана 69 Закона о наслеђивању, могла би довести у  пи- 
тање пуиоважност оваквог тестамента само ако би тестамент по 
својој садржини био доведен у  питање.

Закан о наслеђивању изричито инсистира на томе да форма 
овог тестамента буде строго поштована и зато је  потпису завеш- 
таоца на овом тестаменту дао посебан значај, јер се у  ствари у  
његовом потпису огледа н>егова сагласност са садржином испра- 
ве, која садржи његову последњу вољу. Стога непридржавање 
Законом лрописане форме, у  погледу потписа овог тестамента од 
стране завештаоца, доводи у  гштање истинитост његове садржине 
што има за последнвцу ииштавност самог тестамента и то у це- 
лости.

Чланом 67 Закона о иаслеђивању прописано је, да је  пунова- 
жан само онај тестамент који је  направљен у  облику утврђеном 
у  закону и под условима предвиђеним законом. Следствено томе, 
исправа која није састављена у  једнам од облика који Закон 
предвиђа као форму тестамента, није пуноважан тестамент, a по- 
готово када је у  питању тестамент из члана 69 Закона о  наслеђи- 
вању, 'Који је  строго формалан у  погледу услова за његову пу- 
новажност.

Y  оквиру овог битног услова, који се односи на писменост и 
потпис завештаочев, наша судсжа пракса је  заоштрила овај кри- 
теријум захтевајући да је  тестамент написан на језику који заве- 
шталац зна, како би завешталац разумео садржину тестамента 
тако да би умео да ra прочита. A узеће се да завешталац не уме 
да прочита тестамент, ако је  исти иаписан 'на језику који заве- 
шталац не зна, јер « е  може да разуме тестамент који је  написан 
на њему непознатом језику. Y  таквом случају тестамент написан 
на овај начин нема важности. Y  прилог овоме цитирамо судску 
праксу, која је  ово тгатање обрађивала кроз конкретне спорне

■') Пресуда Савезног Врховног суда Рев. бр. 769/62 од 22. V II. 1962. год.
■) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 617/63 Од 2. IV . 1963. год.



случајеве. „Одлучно је да завешталац зна да чита и пише на јези- 
ку на коме је  састављена исправа о тестаменту” . (6 )

„Услов за важност тестамента предвиђен у члану 69 Закона 
о наслеђивању да оставилац зна читати и писати предпоставља 
писменост и способност оставиоца да сам прочита и разуме напи- 
санисадржај тестамента” . (7 )

Из овога гфоизлази да је ван сваке сумње да је сл1исао члана 
69 Закона о наслеђивању у  таме да такав тестамент може да са- 
чиии само завешталац који може да прочита, пошто уме и да пи- 
ше тестаменат који му је написао неко други.

2. ИЗЈАВА ЗАВЕШТАОЦА. Потврда завештаоца, да писмена 
исправа коју иотписује садржи његову последњу вољу, назива се 
изјавом (nuncupatio). Ова мора бити изричита и јаона. Y  прогшсу 
члана 69 Закона о наслеђивању није ггредвиђено на који и у к о  
јој форми завешталац треба да да ту изјаву. Према правилном 
тумачењу члана 69 Закона о наслеђивању, завешлалац своју из- 
јаву, којом тестамент признаје за свој, треба да да на начин и у 
облику који не оставља никакву сумшу у погледу садржине н>е- 
гове изјаве и на основу чега се може закључити, да је  он на јасан, 
недвосмислен начин ставио до знања сведоцима да исправу, коју 
му ови потписују, он сматра својим тестаментом. Усменост, тј. 
изражавање речима, свакако је пожељно, али није услов за ва- 
жност обстојности форме. Усмена и изричита изјава постоји и у 
случају 'Кад завешталац на иитање, да ли писмени састав садржч 
његову последњу вољу, одговара усменим изразима потврде, као 
на пример речију „да” . Завешталац који збот болести говорних 
органа иије у  стању говорити, може своју изјаву о потврди те- 
стамента пред тестаменталним сведоцима изразити и писменим 
речима, али у том случају треба да оба сведока прочитају оно 
што је написано. (8 ) За неме и глувонеме довољно је да изјаву 
о потврди тестамента дају одговарајућим знацима, јер је код њих 
потврда речима немогућа. (9 )

Није дозвол>ено давање ове изјаве од стране завештаоца за- 
менити конклудентним радњама или ћутањем. Није довољно ни 
климање главом као одговор на питање, да ли је  то његова (за- 
вештаочева) последња воља, a ни ћутање на такво ггитање не 
представља никакву изјаву, јер закон тражи „изјаву” , дакле из- 
разиту потврду.

3. ФУНКЦИЈА ТЕСТАМЕНТААНИХ СВЕДОКА. Правоваља- 
ност OBor облика тестамента условл>ена је обавезним присуством 
сведока, чије је присуство повезано са претходним двема радња-

‘) Пршсуда Врховног суда Њ  Р. Македоније ГЗЗ 31/57 од 11. V I. 1957. 
1'одине.

’) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 1873/65 од 10. X II. 1965. 
године.

Лр. Милан Креч —  Буро Павић —  Коментар Закона о  наслеђивању 
са |'уд<'ком праксом.

' Загреб, 1964. год. по. цит. стр. 205.
’) Аушан Ратттковић —  облици опоруке по Закону о наслеђивг1њу 

„Наша Законитост" бр. 8— 9/56.
Загреб, оп. цит стр. 345.



ма завештаоца, тј. са његовим потписивањем тестамента и изЈа- 
вом да исправа коју он потписује садржи његову последњу во- 
л>у. Сама ова два претходна акта завештаочева и потписивање 
сведока на самом тестаменту представља једну правну радњу, 
(unitas actus).

За пуноважност писменог тестамента пред сведоцима пропис 
члана 69 Закона о наслеђивању захтева, да завешталац исправу 
о тестаменту коју му је неко друти саставио, својеручно потпише 
у  присуству два сведока, изјављујући пред шима да је  то његов 
тестамент, те да сведоци своје потписе ставе на самом теста- 
менту.

Овај пропис ваља разумети тако, да потписивање тестамента 
од стране завештаоца и његова изјава да је то његов тестамент, 
морају бити учињени истовремено пред сведоцима тестамента, 
a потом треба да следује потписивање тестамента од стране све- 
дока. С обзиром на значај овога тестамента и строгу форму, коју 
за !цуноважност тестамента прописује поменути члан 69 Закона 
о наслеђивању, тај се пропис мора строго тумачити ( strictissima 
interpretatio) и не може се прихватити становиште, по коме је за 
пуноважност овог тестамента довољно, да завешталац пред све- 
доцима само призна тестамент за свој као и потпис на истом, a 
не потпише га пред сведоцима тестамента, већ раније, пред лицем 
које је тестамент писало. Ово не би било довољно, чак и кад би 
на други начин била утврђена аутентичност потписа завештаоца.

Ово становиште се у  потпуности поклапа са становиштем Вр- 
ховног суда Југославије: „Тестамент у Слчислу члана 69 Закона 
о наслеђивању није правоваљан ако га оставилац није потписао 
у присуству сведока” . (10) Те да: „За ваљаност писменог теста- 
мента пред сведоцима (члан 69 ЗОН-а) потребно је да оставилац 
за тес.тамент, који му је други сачинио, пред сведоцима изјави 
да је  то његов тестамент и истовремено га пред сведацима пот- 
пише” . (11) Из oBora произилази да се писмени тестамент из чла- 
на 69 Закона о наслеђивању, сачињен уз непридржавање строге 
форме овог облика тестамента у погледу присуства сведока те- 
стамента, има сматрати непостојећим јер није правоваљан.

Сведоцима не мора бити позната садржина тестамента јер 
се њихова улога у  овом акту односи само на аутентичност заве- 
штаочевог потписа и његову изјаву да иоправа коју потписује 
представља његов тестамент. За разлику од сведока судоког те- 
стамента ови сведоци не морају разумети језик на коме је  теста- 
мент написан (члан 73 став 1 ЗОН-а). Према одредбама става 2 
члана 69 Закона о наслеђивању Ш1је потребно да тестаментални 
сведоци приликом потписивања иазначе своје својство сведока, 
већ 'се то сматра само корисним. Ова одредба у том погледу има 
само конзултативни карактер, па изостављање поменуте ознаке

‘"I Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 689/63 од 3. V II. 1963. 
године.

” ) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 689/63 од 3. V II. 1963. 
године.



нема утицаја на ваљаност самог тестамента. (12) Y  прилог нап- 
ред наведеном схватању износимо као пример и једну одлуку 
Савезног Врховног суда, која потврђује напред изнето станови- 
ште, a no којој: „Из саме чињенице да су тестамент потписали 
судија и записничар и да у  тестаменту није наведено, да су они 
сведоци, погрешно је узети као да се они не могу сматрати теста- 
менталним сведоцима, јер је у Закоиу (члан 69 став 2 Закона о 
наслеђивању) наведено да се сведоци имају потписати на самом 
тестаменту, али није обавезно да на тестаменту назначе њихово 
ствојство". (13)

С обзиром на саму функцију тестаменталних сведока при 
састављању овог облика тестамента, закон захтева од н>их по- 
себне услове, тачније предвиђа која лица уопште не могу бити 
тестаментални сведоци, односно која лица уопште не могу то би- 
ти у  једном одређеном случају с обзиром на лпчност завештаоца. 
При састављању писменог тестамента пред сведоцима не могу 
суделовати као тестамеитални сведоци завештаочеви потомци, 
завештаочеви усвојеници и њихови потомци, завештаочеви пре- 
ци и усвојеници, завештаочеви сродници у побочној линији за- 
кључно до четвртог степена, као ни брачни другови свих ових 
лица, a ни брачни друг завештаоца.

На седници одел>ен>а Савезног Врховног суда заузето је ста- 
новиште да: „Судија и записничар пред којима се саставља теста- 
мент могу бити сведоци тестамента по члану 69 Закона о насле- 
ћивању". (14) Ово с обзиром на околпост што ова лица нист,̂  обу- 
хваћена прописом члана 73 Закона о  наслеђивању у  коме су так- 
сативно 'набројана лица која не могу бити сведоци у прављењу 
писменог тестамента, те судија и записничар само због тога свој- 
ства нису тим прописом обухваћени.

Поред ових посебних услова за пуноважност овог облика те- 
стамента, он мора испуњавати и опште услове предвиђене за пу- 
новажност једног тестамента уошпте, тј. треба да испуни три оп- 
шта битна услова, a наиме да је  завешталац у  тренутку давања 
изјаве последн>е воље био способан за прављење тестамента, да 
је  дао ову своју изјаву последње воље слободно и свесно, и да је 
та изјава у законом прописаном облику. Ови општи услови пис- 
меног тестамента пред сведоцима пруедвиђеног чланаом 69 Зако- 
на о наслеђивању и обезбеђењу аутентичности изјаве последње 
воље завештаоца дате на начин предвиђен овим законским про- 
писом, као и слободну вољу завештаоца и озбиљност саме њего- 
ве изјаве.

Писмени тестамент пред сведоцима, као наследноправни ин- 
ститут, долази до примеие у  пракси веома често због своје једно- 
ставности и форме у којој се он сачињава. Но баш зато његова 
практична примена је далеко компликованија, него што то по

“ ) Ар. Милан Креч —  Буро Павић —  Коментар Закона о наслеђи- 
вању са судском праксом.

Загреб, 1964. год. оп. цит. стр. 205.
“ ) Пресуда Савезног суда Рев. бр. 2298/61 од 15. V II. 1961. год.
“ ) Пресуда Савезног Врховног суда Гж. 45/62 од 22. X II. 1962. год.



самом закону изгледа, поготово што je  у овом дамену судска 
пракса заоштрила услове за његову правоваљаност захтевајући 
стриктну примену јединства форме у овом акту, како у  односу 
на лица чије се присуство тражи, тестаменталних сведока.

Судска пракса је у  овом домену већ извршила корекцију 
досадашњих становишта по « е 1сим питањима, но нека јединстве- 
на решења још еису донета, те постоји низ нерашчишћених прав- 
них питања у  овом наследноправном институту, која тек кроз 
праксу треба да добију свој коначан облик.

Услед тога, и овај наш рад има за цил> да подстакне прав- 
нике гграктичаре на даљу дискусију о примени овог наследно- 
правног института у циљу доношења јединствених становишта у 
овом домену нашег наследног права.

Коста М. Месаровић

NEMO SUAM TURPITUDINEM ALLEGARE POTEST

Потичући још  из римског права, изрека nemo suam turpitu- 
dinem allegare potest, као етичка корекција држања странака у 
парници, инспирише и савремено грађанско право. Изражена у 
овом или оном облику, она налази своје место међу начелним 
одредбама процеоног грађанског права и њена се функција са- 
стоји у томе да, на захтев заинтересоване странке, суд мора да 
испита и утврди да ли се односна странка савесно понаша у пар- 
ници и да ли злоупотребљава своја материјална и процесна пра- 
ва или овлашћења у односу на противну странку, те да из резул- 
тата тога испитивања изведе адекватне закључке.

Y  чл. 8. нашег Закона о парничном поступку истакнуто је 
правило да се свака странка у парници има служити истином и 
савесно користити права призната по закону. Постављено на ши- 
ру основу, изражено у другој форми, ово правило недвојбено 
садржи у себи, као ужи појам, и морално, етичко мерило —  
nemo suam turpitudinem allegare potest. Наведени пропис није 
предвидео непосредну санкцију за своју повреду, из чега произ- 
лази да се овде ради о једној моралној дужности, која обавезује 
обе парничне странке. Ни тужилац ни тужени —  нико се пред 
судом не може на штету другога служити својом опачином, влас- 
титом радњом или пр>оггуштањем у супротности са законом илн 
моралом. Y  својим „закоњачким" изрекама Општи имовински 
законик црногор>ски (Богишићев), мада у другојачем руху, исти- 
че по.менуте етичко мерило у чл. 1028. Тај члан гласи: „Неправда 
је  највећа кад зко од зла дјела свог још и корист какву прими".

Примера ради указујемо на последњу реченицу става 2. чла- 
на 53. Основног закона о браку, где стоји; „Ако је  пор>емећај 
брачних односа настао искључиво кривицом једног супрута, пра-
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BO на тражење развода припада само другој страни". Дух и сми- 
сао ове одредбе показују да је она инспирисана изреком —  nemo 
suam turpitudinem allegare potest. Значи —  супруг који је искљу- 
чиво ‘Крив за поремећај брачних односа нема право да тражи 
развод брака и, у  случају противљења туженог брачног друга, 
суд ће н>егову тужбу одбити. Није редак случај у правосуђу да 
један од суггруга, да би постигао развод брака, тужи оног другог 
супруга, тражећи развод брака са чињеница и разлога које је  
сам скривио, наместио или инсценирао. Тако на пр., истуче и 
истера из заједнице свога брачног друта, па по протеку закон- 
ског рока подноси против њега тужбу за развод брака, приказу- 
јући прекид брачне заједнице као последицу безразложног на- 
пуштања туженог брачног друга. Или, пијани се, туче се, свађа 
се, чини прељубе, па у  бракоразводној тужби све то импутира 
невином брачном другу и тражи развод брака. Y  оваквим слу- 
чајевима, ако се невини брачни друг противи разводу брака и 
истиче искључиву кривицу тужиоца за поремећај брачне зајед- 
нице, суд, након утврђења релевантних чињеница, одбија такву 
тужбу с позивом на последњу реченицу ст. 2. чл. 53. Основног 
закона о браку. To одбијање тужбе заснива се, нема су.мње, на 
мора.\ном мерилу nemo suam turpitudinem allegare potest, од- 
носно на правилу да нику из свога злога дела не може још и ко- 
рист извлачити и.\и постизати права и погодности на штету про- 
тивне странке.

Злона.мерне алегације су доста честе у спорови.ма из стамбе- 
них односа, утолико пре што је стамбена криза јако заоштрена. 
Y  циљу исељења непожељног станара, станодавац намерно на 
разне начине одбија да од њега прима станарину да би тако ство- 
рио разлог за отказ стана, па се по протеку вре.мена из чл. 130. 
ст. 3. Закона о стамбеним односима, позивајући се на тај пропис, 
обраћа суду тужбом за отказ стана. Y  тужби обично наводи да 
станар за три узастопна месеца, односно за време из поменутог 
законског прописа, није платио станарину, док се тенденциозно 
прећуткује чињеница да је  до овог неплаћања дошло због тога 
што је станодавац систематски избегавао и избегао пријем ста- 
нарине. По ггриговору станара суд у такво.м случају обично утврн 
ди да је станар нудио станодавцу станарину, али да је овај није 
хтео примати и није је  примио ради тога да би инсценирао за- 
конски разлог за отказ стана. Због оваквог несавесног понашања 
станодавца станар је често принуђен да станарину полаже у суд- 
ски депозит и.ли да је станодавцу шаље путем поште, рискујући 
околност да је станодавац не подигне из судског депозита или 
да је  не прими ни преко поште. Y  оваквом случају очигледна је  
кривица станодавца, који злонамерно конструише разлоге и чи- 
њенице за огказ стана и који хоће да ту своју опачину путем 
суда искористи у циљу да свога станара лиши станарског права. 
Логично је и природно је  да суд, када утврди да је  станодавац 
намерно скривио разлог за отказ стана, без резерве одбије ње- 
гову тужбу као неосновану, ослањајући се при томе «а  изрелсу 
—  nemo suam turpitudinem allegare potest.
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Y  области облигационих олноса тако исто су могућне на- 
мерне, смшпл>ене злоупотребе права и овлашћења да би се сваја 
кривица, своје пропуштање, своја инсценација, своја опачина, 
искористила асао разлог да се противна странка лшпи права и 
изгуби парницу, насупрот томе што је  та странка у суштини не- 
дужна, невина. Злонамерни поверилац, на пример, под разним 
изликама, неће о  року плаћања да од свога дужника прими дуто- 
вани износ. Тим одбијањем пријема поверилац проузрокује дуж- 
ничку доцњу. Ако су неплаћањем о року условљени паништење 
или раскид уговора, такав поверилац користи дужничку доцњу, 
коју је сам проузроковао, па подноси против дужоника тужбу за 
поништење или раскид уговора. При томе у  тужби не признаје 
да о  Јхжу није хтео да од вЕ>ега прими дуговаии износ, већ ствар 
представља тако као да дужиик заиста није хтео и није о  раку 
испунио своју обавезу плаћања. Y  својој одбрани дужник осно 
вано може да против повериоца истаасне приговор да је  он (по- 
верилац) свеоно проузроковао дужничку доцњу, те да се зато 
не може у  овој парници служити том својом опачином ради по- 
шпптења или раскида уговора. Пошто утврди релевантне чин>е- 
нице у  односу на тај приговор, суду не остаје ништа друго него 
да одбије повериочеву тужбу с позивом на изреку —  nemo suam 
turpitudinem allegare potest.

Ha жалост, лротив тога етичког мерила нарочито се греши у 
радним споровима и то од стране радиих организација. Иако је 
дужна да са радником, приликом његовог пријема у  радни однос, 
закл>учи писмени уговор о раду, догађа се да радна организација 
прими радника на рад, држи га на раду неодређено време, испла- 
ћује му личне дохотке, али неће са њим да закључи писмени уго- 
вор о раду, насупрот томе што радник то закључење од ње зах- 
тева. Зашто радна организација тако поступа? Одговор на то пи- 
тање је јасан. На првом месту, она неће да закл>учи писмени уго- 
вор о раду да тога радника не би пријавила заводу за социјално 
осигурање, јер ако ra пријави, морала би за њега уплаћивати 
доприносе и излагати се издацима. С друге стране, она се обезбе- 
feyje у погледу престанка његовог радног односа, мислећи да ће 
се тај престанак лакше и брже постићи у односу на радника с 
којим није закљгучен писмени утовор о раду, a у  случају радног 
спора са таквим радником она обично његовом раду пориче свој- 
ство радног односа с позивом на околност да међу њима није 
закључен пиомени уговор о раду. Y  спору који такав радвик до- 
крене против радне организације, ова се брани тиме да са шим 
није у радном односу, јер међу њима нема пиоменог уговора о 
раду, да је  то привремени радник, да је  то „испомоћна" радна 
снага итд. Један конкретан случај то најбоље илуструје. Пре де- 
сетак година радник је ступио « а  посао у једном тфедузећу. Он 
стално ради на пословима које се, с обзиром на привредну де- 
латност тога предузећа, имају сматрати сталним пословима, ти!м 
пре што трају непрекидно преко целе године. На послу је  про- 
водио пуно радно време, па чак радио и прековремено, без обзи- 
ра на недеље и државне празнике. Није корисшо ни одмора не-
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дељне и годишње. Предузеће га није пријавило социјалном оси- 
гурању- Његова зарада му је првих година исплаћивана по плат- 
шш описковима, у којима је он био представљен као остали рад- 
ници, али када је у  рачуноводству лЈ>едузећа неко приметио да 
би због његовог нервгулисаног статуса могле иастати «еприлике 
за предузеће, томе раднику зарада више није исплаћивана на до- 
тадашњи начин, него је  он сжинут са плахног списка и његов лич- 
ни дохадак је  прибрајан заради његовог брачног друга, као стал- 
ног радника предузећа, и даље у  укупном износу исплаћиван то- 
ме брачном друту. Околност што са њим није закључен уговор 
о раду, изгледа, није предузећу сметала да тога радника изаберу 
као члана у свој раднички савет. Тај радник је од предузећа и 
писмено и усмено тражио да се регулише његов радни статус, 
однооно да се са њим закључи писмеви уговор о раду са траја- 
њем од дана када је  ступио на посао, да му се радни однос упише 
у радну књижицу и да се за њега за цело време његовог рада у 
том предузећу уплате односни доприноси за социјално осигура- 
ње. Предузеће је те захтеве одлучно одбијало. Када је радник 
поднео тужбу суду да се на темељу пресуде регулишу његови 
захтеви из радног односа, предузеће је  истакло одбрану да тај 
радник нема писменог уговора о  раду и да према томе није у 
радном односу са предузећем, као и да је он био привремени рад- 
ник и одређен за „испомоћ" његовом брачном друту као сталном 
раднику предузећа. Тражило је да се тужба радника у целини 
одбије као неоонована. Но, не само то, већ је  предузеће, у  току 
овог радног опора, усмено наредило предраднику односне радне 
јединице да тога радника више не пушта у лредузеће, те да му 
се саопшти да више не долази на посао и да за њега нема рада у 
том предузећу, пошто он наводно није био у  р£1Дном односу са 
њим, a „тужио" је предузеће које му је годинама омогућавало 
да без радног односа зарађује и живи! Y  целом овом случају пре* 
дузеће се држи несавесно према томе раднику. На то његово др- 
жање може се основано применити етичко мерило —  nemo suam 
turpitudinem allegare potest. Јасно је  да је предузеће дужно да 
са радником закључи дисмени утовор о раду приликом његовог 
пријема на посао. Оно има своју администрацију, те своју правну 
и персоналну службу, чија је  дужност да води рачуна о закљу- 
чивању уговора о  раду и изради свих правних аката који се од- 
носе на регулисање радних односа. Ако је годинама држало рад- 
ника на послу, a избегавало да са њим закључи писмени уговор 
о раду и да за њега изврпш одговарајуће обавезе према социјал- 
ном осигурању, предузеће, заиста, нема право да ово своје зло- 
намерно пропуштање, ово очитледно безобзирно и грубо гажење 
своје дужности, истиче у  својој одбрани пред судом у  цил>у да 
се ослободи своје одговворности пр>ема томе раднику, те да га 
Аиши његових законских права из радног односа. Jep, и овде се 
основано може и треба применити изрека —  nemo suam turpitu- 
dinem allegare potest.

Y  споруовима ради накнаде штете, где се одговара било по 
начелу causae било по начелу culpae, догађа ,се да једна од стра-
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нака своју кривицу прећути или је  импутигра противној странци, 
поступајући тако са циљем да по сваку цену постигне накнаду. 
Нама се чини да су установе подел.ене кривице (подељене одго 
ворсти) и искључиве кривице (иокључиве одговорности), ако не 
у свему, оно бар у већем делу, инспирисане начелом правично- 
сти, чија је еманација изрека —  nemo suam turpitudinem allegare 
potest.

Ако је, на пример, потомак, да би што пре дошао до наслед- 
ства, радио о  глави своме блиском преднику или отежавањем ње- 
гових животних прилика убрзао наступање његове смрти, —  зар 
се томе потомку, у  поступку ради расправљања оставине, ие мо- 
же оправдано ставити приговор од стране санаследника или дру- 
гих заинтересованих лица да је  он, као такав, недостојан да на- 
следи свога блиоког предника? Тај потомак очигледно иде за 
тим да из своје злонамерне радње доприношења смрти свога 
блиског предника извуче корист —  наслеђивање његовог оста- 
винског иметка. V  овом погледу истицање приговора недосгој- 
ности засновано је  на начелу правичности да нико из своје опа- 
чине не може још и користи извлачити. Изрека —  nemo suam 
turpitudinem allegare potest примењује ce на њега и његов слу- 
чај у пуном своме значењу и у  пуном своме опсегу.

Као што се види из наведених примера, изрека —  nemo suam 
turpitudinem allegare potest, садржана y  појму начела правично- 
сти као његова посебна еманација, означава једну етичку корек- 
цију међусобног понашања и алегирања странака у парници. Она 
показује да се право, ма колико било израз државне силе, у  сво 
јим полазиштима и у својим крајњим циљевима не само инспи- 
рише него и коригира етиком. Примена те етичке корекције зах- 
тева да радња или пропуштање треба да исп\'̂ н>ава ове услове: 
1) да је од парничне странке извршена пре покретања парнице, 
односно поступка у коме се користи против друте странке, —  2) 
да је  странка такву радњу или пропуштање предузела несавесно, 
омишљено, свесно и у намери да за себе незаслужено постигне 
неко право на штету противне странке, —  3) да потиче било од 
тужиоца било од туженога, —  4) да је истицана у нападу (са 
тужилачке позиције) или у одбрани (са туженичке позиције). 
Наравно, пошто се несавесност, злонамерност, не претпоставља, 
то на онога ко се на поменуту изреку позива пада дужност дока- 
зивања чињеничне основе за њену примену. Из природе те из- 
реке да се односи на претпроцесне чињенице, радње или лропуш- 
тања, види се да ,она представља један материјалноправни при- 
говор, чије је истицање у  зависности од воље противне парничне 
странке. Суд није, дакле, обавезан да се по службеној дужности 
стара за примену те изреке, те етичке корекције. И у тој окол- 
ности се огледа природа те изреке: она је  моралне, етичке при- 
роде, па се зато и не примењује по службеној дужности, по сили 
државног империјума. Али, када странка истакпе такав приго- 
вор, суд је  дужан да га темељито испита, па ако утврди да се 
нека парнична странка против друге, парничне странке у  пар- 
ници служила несавесним, срамотним средствима, одбиће њвну
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тужбу (ако је у питању тужилац), односно н>ену одбрану (ако 
је у питању тужени). Изрека —  nemo suam turpntudinem allegare 
potest од великог је  практичног значаја за наше грађанско пра- 
восуђе. Jep, као постулат правичности, она допуњује начело за- 
конитости свуда тамо где је кодификација нашег новог, соција- 
листичког права извршена, док у областима тога права где је 
кодификација још далеко од своје завршне фазе —  утиче у томе 
омислу да се избегае злоупотреба права ли овлашћења од стране 
парничних странака, a нарочито у томе смислу да се правна пра- 
вила предратног права пробирају и примењују дод углом етич- 
ких начела нашег новог друштвеног поретка.

Ар Душан П. Радоман

ДОХОДАК И РАСПОДЕЛА ДОХОТКА КАО НОВА КВААИТЕТНА 
САДРЖИНА САМОУПРАВАјАЊА Y  ЈУГОСААВИЈИ

I. Доходак и расподела дохотка према раду - 
законитост економског развитка

Основна

Када говоримо о закону дохотка и расподеле дохотка пре- 
ма раду, онда тај закон не супротстављамо начелу дохотка и 
расподеле дохотка, јер је то у  својој суштини иста категорија 
која се испољава као основна законитост економског, a тиме и 
друштвеног развитка социјалистичког друштва у периоду непо- 
средне социјалистичке демократије. Но када је реч о начелу 
(принципу) онда се у теорији и законодавству ствар посматра 
са протрамског постављања цил>а, a када говоримо о законито- 
сти, онда се мисли на оживотворење тог начела, на реализацију 
у пракси, на законитост као тенденцију у кретању и развоју 
друштва, на законитост која делује неовисно од воље људи, па 
и против њихове воље у  одређеним условима.

Доходак у нашем друштвено економском систему као нова 
категорија је негација капитала, као одређеног друштвеног од- 
носа буржоаског друштва, али и негација негације капитала — 
друштвеног односа прве фазе организације нашег социјалистич- 
ког друштва у  периоду државног управл>ања привредом, —  фазе 
тзв. „административног социјализма". Као што је капитал као 
законитост економског кретања капитализма репродуцирао сам 
себе, —  одређени однос, капиталистички однос, тако и доходак 
као нова друштвено економска категорија у  условима самоупра- 
вљања репродуцира сам себе као нов друштвени однос, однос 
самоуправљања са свим оним елементима које тај однос у  нашем 
систему непосредне социјалисгачке демократије носи: друштве- 
ну својину, проширену основу репродукције средстава за про- 
изводњу и ослобођеног радног човека као управљача— органи-
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затора производње и произвођача, нсхЈиоца проширене репродук- 
ције и ствараоца свих друштвених вредности. Y  томе је  смисао 
и вредност ове нове категорије, која као друштвени однос и 
услов своје саморепродукције садржи и другу појаву као своје 
јединство: расподелу дохотка према раду. Зато и говоримо о 
закону дохотка и раоподеле дохотка према раду ка јединственој 
законитости нашег друштвено економског система, која даје 
нову квалитетну садржину самоуправљања у Југославији без 
које нема a нити може бити квалитетно новог друштвеног односа 
самоуправљања.

Кроз доходак и расподелу дохотка према раду остварује се 
битни економски интерес радника произвођача и радног човека 
уопште у нашем систему самоуправљања. Зато закон дохотка и 
расподеле дохотка према раду (и  принцип) и јесте не само про 
грамско начело, него и основна друштвено економска законитост 
револуционарног кретања у  развитку нашег друштва заснованог 
на самоуправљању као саставном делу и садржини јединственог 
друштвено економског и правно политичког система социјали- 
стичке Јутославије. Та иста законитост је  и законитост нашег 
систел1а самоуправљања. Зато је доходак и расподела дохотка 
према раду суштина —  срж нашег система самоуправљања и 
целокупног друштвено економоког кретања и развоја социјали- 
стичке Јутославије.

II. Конзеквенце деловања закона дохотка и расподеле дохотка
према раду

1. Р а с и о л а г а њ е  в и ш к о м  р а д а

Доходак и расподела дохотка према раду је  таква садржина 
самоуправљања, која нужно институцију самоуправљања пре- 
твара у  нови производни и друштвени однос. Неловање ове зако 
нитости је  на лцнији битних животних интереса радних људи и 
зато је акција радног човека у  процесу производње и свим оста- 
лим делатностима иа линији деловања и остварења баш те за- 
конитости. Зато самоуправл.ање у  нашим условима и омогућује 
саморепродукцију тог производног и друштвеног односа. Д ело  
вање те законитости обезбеђује материјалну базу самоуправља- 
н>а, положај и улогу радног човека не само као произвођача, 
него и као управљача и ствараоца свих вредности у друштву, a 
тиме и процес превазилажења супротности физичког и интелек- 
туалног рада у  оквирима шшггег ггроцеса одумирања државе.

Маркс у  Капиталу каже поред осталог, третирајући процес 
репродукције, „да капиталистички процес производње репроду- 
кује самим својим збивањем раздвојености радне снаге од услова 
за рад. Тиме он репродукује и овековечава услове за експлоата- 
цију радника. . .  Сам механизам процеса сташо баца радника 
натраг на робно тржипгге као продавца своје радне снаге и стал- 
но претвара његов властити производ у кутговно средство у  руци
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друтога. Y стварности радник припада капиталу и пре но што 
се прода капиталисти. . .  Према томе, капиталистички процес 
прк)извоАње, посматран у свом непрекидном току, или као процес 
репродукције, ие праизводи само робе, само вишак вредности, 
ои производи и репродукује сам капиталистички однос: на јед- 
ној страни капиталисту, на другој најамног радника."* *

Баш тако и социјалистички процес ггроизводње на овом сте- 
пену самоуправљања, производећи још увек производе соција- 
лисиичког друштва као робе, —  репродукује нов производни и 
друштвени однос, самоуправни однос: „на обе стране" радног 
човека организованог у асоцијацији произвођача као слободнаг 
произвођача и управлЈача друштвеним средствима за производ- 
њу, однос у коме оуштиноки престаје супркЈтност његовог личног 
и друштвеног интереса као тенденција. Законитост тог меха«и- 
зма који омогућује баш репродукцију таквог социјалистичког 
односа јесте нова категорија дохотка и расподеле дохотка према 
раду. Зато и констатујемо да та законитост остварује материјал- 
ни интерес радног човека и његову улогу у нашем систему, али 
истовремено и интерес друштва од основне асоцијације до ко- 
начне државне интеграције. Тај интерес ћемо илустровати са- 
свим упрошћеном шемом, која јасно изражава ту законитост 
насупрот капиталистичком односу експлоатације.

Радник у кахштализму ствара цео производ, али како је 
„ослобођен" средстава за ггроизводњу a и сам је „као радна 
снага" постао роба којом диспонује капиталист-купац те специ- 
фичне робе, која ствара и вишак вредности, то цео производ са 
випгком вредности присваја капиталист. Цео тај однос садржан 
је у шеми укупног производа:

R =  с +  V +  m.^)

Радник добија само најамнину, да би репродуковао своју 
радну снату и поново се вратио у  прк>цес производње вредности и 
вишка вреднсх:ти за капиталисту. Цео вшпак вредности (као ре- 
зултат вишка рада —  вишак производа), који капиталисту ни- 
шта не стоји, ггрисваја капиталист и троши га за прк>ширену ре- 
продукдију и своју личну удобност, те друштвене ,д10тр>ебе капи- 
талистичке државе” . Дакле цео нови производ, новостворену 
вредност присваја капиталист и сам је  расподељује (стара прене- 
та вредност је иначе његова: фонд амортизације и утрошена сред- 
ства 1фоизводн>е). To се може изразити следећом формулом:

р =  V +  m.^)
Присвојивши целу новостворену вредност, капиталист један 

део у облику најамнине расподељује на радну снагу коју кори-

‘)  =  К. Маркс: Капитал I. стр. 476/477, издање Културе 1947 год.
*) =  ,Д " је цео производ, „с” —  је маса укупнћх средстава производ- 

н>е, „v" —  је најамнина радника, a „ш” —  је вишак вредности.
’ ) =  „Р” —  је новсх:творени производ, „v" —  је најамнина и 

,,m" —  је  вишак вредности (вишак производа).
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сти у процесу производње, a дууги део —  вишак вредности при- 
сваја цео за себе, за свој удобан живот и изживљавање, поред 
онога што издваја за акумулацију (проширену репродукцију) и 
на бази датих инструмената предаје за ошцти друштвени фонд” 
—  буџет државе.

Присвајаше целог производа, a посебно вишка вредности од 
стране капиталисте, представља експлоатацију радничке класе и 
зато радник нема никаквог интереса да повећава вишак вредно- 
сти, јер је то израз цеђења радне снаге. Зато је  основни покретач 
капиталистичког развигка изражен кроз закон просечног профи- 
та, који по својој суштини револуционише усавршавање сред- 
става за производњу и мотивира нову технологију. Но тај исти 
процес има и своју супротност —  противречност капиталистич- 
ког система, која води ликвидацији буржоаског друштва и ства- 
рању новог социјалистичког друштва.

Y  социјализму је  радничка класа постала власник средстава 
за производњу, ликвидирано је  отуђење радника као елемента 
капитала, a самоутгрављање по својој суштини и дејству поме- 
нуте законитости ствара такав производни и друштвени однос 
у  коме радни људи организовани у одговарајуће асоцијације не- 
посредних произвођача присвајају цео ново створени производ, 
дакле и „вишак вредности” , —  вишак производа. Радни људи у 
оквиру своје радне организације заоноване на принцшту самоу- 
прављања присвајају новостворени прнзизвод по шеми;

Р =  D +  d.-')

Ова шема изражава нови револуционарни карактер соција- 
листичког процеса производње и расподеле, —  нови друштвено 
економски однос. Специфичност и значај тог квалитетно новог 
односа је у  суштинској измени карактера потребног рада и ви- 
шка рада. Y  потребном радном времену радник у капитализму 
репродуцира своју радну снагу (себе) као елемент ггроизводног 
капитала, a у  вишку радног времена ствара вишак производа као 
вшпак вредности који у целини присваја капиталист као резул- 
тат „самооплођења капитала” . Y  систему социјалистичке демо- 
кратије засноване на самоуправљању, радни човек као удружени 
произвођач и „власник” средстава за прк>изводњу производи, ос- 
тварује и расподељује цео производ. Y  систему самоуправљања 
радник у том „вишку радног времена” не ради за другог, него за 
себе самог и за друштво које сад чини синтезу супртности лич- 
ног и општег —  друштвеног интереса. Радник дакле не остварује 
само најамнину, која изражава минимум егзистенције, него уче- 
ствује у расподели производа и за себе присваја део у форми 
личног дохотка. Тај доходак он не добија од неког носиоца вла- 
сништва капитала, или чак социјалистичке државе, него га сам 
присваја на основу своје улоге у процесу производн>е и резулта- 
та рада. Висина тог дохотка не овиси од „вредности радне снаге 
као робе”-, него од ве^шчине створеног производа и резултата сва-

‘)  „D” —  је доходак радника, a „d” је вишак производа.
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■ког појединог радника, од његовог учешћа у  укупнол! производу. 
Ту лежи економски интерес радника за унапређење производње 
и повећање производа, те свог личног дохотка, a то је истовреме- 
но и интерес друштва у  целини, које почива на организацији са- 
моуправљања. И не само то. Нови самоуправни однос кроз закон 
дохотка и расподеле дохотка према раду носи нешто ново и ре- 
волуционарно што није било могуће ни у једној класној друштве- 
но економској формацији: ствараоц производа —  радник при- 
сваја и „вишак вредности” , односно вишак производа. Радник 
у самоуправном односу присваја и категорију „вишка производа, 
a као управљач друштвенИхМ средствима за производњу и органи- 
затор процеса производње он и расподељује тај вишак произво 
да. Један део одређује за акумулацију (проширену продукцију), 
други за фондове његове асоцијације и друштвене потребе, a тре- 
ћи део лично за себе повећавајући свој лични доходак. И тако 
први пут у историји др^тптва радни човек у систему нашег само- 
управљања, реализацијом принципа дохотка и расподеле дохотка 
према раду, присваја непосредно један део вишка производа за 
себе лично, други део за проширену репродукцију своје радне 
организације и трећи део за заједничке потребе, друштвени стан- 
дард и друге друштвене потребе.

Конзеквенце деловања закона дохотка и расподеле дохотка 
према раду у нашем систему самоуправљања воде силом нужно 
сти остварењу материјалног интереса радног човека, обезбеђењу 
материјалне базе проширене репродукције у оквиру производне 
организације, процесу репродукције произвођача као управљача 
друштвеним средствима производње, ослобођењу радника и ч о  
века уогапте, процесу укидања разлике физичког и интелектуал- 
Hor рада, процесу сједињења економске и политичке акције не- 
посредног произвођача, одумирању политике као отуђеног одно- 
са од произвођача, a све то као јединствена тенденција значи 
кретање ка бескласном комунистичком друштву.

2. Радни човек и његова радна организација —  носиоци 
проширене репродукције

Дејство изнете законитости чини да је доходак и расподела 
дохотка према раду битна садржина самоуправљања, која даје 
нови квалитет производном и друштвеном односу самоуправне 
организације нашег друштва.

Нови квалитет је посебно изражен у томе, да ihobh друштве- 
ни однос као садржина самоуправљања даје право радним л>у- 
дима као произвођачима и управљачима да слободно и самостал- 
но располажу оствареним дохотком у оквиру своје производне 
организације и да га расподељују на основу принципа „свакоме 
према раду". Оно што данас карактерише остварени степен раз- 
(витка непосредне демократије код нас, јесте чињеница да се тај 
исти однос реализује и на осталим подручјима друштвених де- 
латности државних органа —  органа државне управе и органа
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правосуђа. Taj процес реално почиње продирати и у  политичку 
организацију радничке класе и радних људи и сам Савез кому- 
ниста.

Самоуправљање у Југославији по својој унутрашњој сушти- 
ни и смислу афирмише произвођача и радног човека уопште као 
носиоца друштвене репродукције, управљача и слободног ства- 
раоца друштвених вредности. Оно то чини битно кроз материјал- 
ну базу самоуправљања и законитост у самоуправним односима, 
кроз законитост дохотка и расподеле дохотка према раду. Зато је 
производна и политичка активност, као и законодавна и норма- 
тивна делатност уопште усмерена на јачање материјалне базе са- 
моуправљања, посебно кроз проширење основе привредних ор- 
гаиизација за самостално старање о проширеној репродукцији. 
To управо чини материјалну и политичку позицију јачања улоге 
непосредног произвођача и његове радне организације. Тај про- 
цес је  посебно значајан и актуелан сада у  фази спровођења ттри- 
вредне реформе и одлука Трећег и Четвртог пленума ЦК СК Ју- 
гослав.ије. Но он је инициран већ раније у  процесима развијања 
токова непосредне социјалистичке демократије, a као идејно по- 
литички задатак је конкретизован већ у резолуцији Осмог кон- 
греса СК Југославије и као такав је  истовремено позив на оства- 
рење уставне концепције новог система самоуправљања и улоге 
непосредних произвођача на подручју проширене репродукције.

Y  уставним нормама о друштвено економском уређењу Ју- 
гославије декларишу се постојећи друштвени односи, који изра- 
стају на производу друштвеног рада оствареног у радним органи- 
зацијама, као основи друштвене репркЈдукције и задовољавања 
друштвених потреба и личних и заједничких потреба радних љу- 
ди. Радној организацији се обезбеђује, за проширивање матери- 
јалне основе н>еног рада, део оствар>ене вредности производа, 
сразмерно њеном уделу у стварању средстава за проширену ре- 
продукцију, a у непривредним делатностима сагласно задацима 
радне организације и друштвеним потребама.^) Стога се у поме- 
нутој резолуцији Оомог конгреса СКЈ и истиче значај спрнзвође- 
н>а одлучнијих промена у друштвеној расподели у циљу реализа- 
ције Уставом загарантованих права и улоге непосредних произ- 
вођача у области проширене репрк>дукције, као и самосталност 
колектива у одлучивању о проширеној репродукцији.*) Нови 
друштвено економски однос као квалитетна садржина самоуп- 
рављања и базира на чињеници да су средства за пропшрену ре- 
продукцију, која су реализована у радним оргшизацијама, —  
„неотуђива" од непосредног ствараоца тих сЈ>едстава, од радног 
човека и н>егове радне организације, те да остају (непосредно н 
посредно) у  рукама н>их самих као средство 1фоширен>а матери- 
јалне основе производње, a тиме и основа повећања личног и оп- 
ште друштвеног стандарда радних људи. Управо скорашње и са- 
дашње законодавне и остале мере иаше друштвене заједнице

‘ )  =  Члан II Устава СФРЈ од 7. IV . 1963. r.
‘ ) =  Резолуција Осмог конгреса о наредшш задацима СКЈ, део II, 

стр. 231, издање Домуниста” Београд 1964. r.
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уомерене су на то да се путем измене финансијско 'кредитног и 
планског система и осталим елементима наше економске поли- 
тике, —  остваре задаци наше привЈ>едне и друштвене реформе 
чија је  сублимирена садржина јачање улоге радног човека, н>е- 
гове радне организације и материјалне базе самоуправљања, што 
у свом јединству означава процес развоја непосредне социјали- 
стичке демократије у условима Југославије. Зато се у Закључци- 
ма Трећег пленума ЦК СКЈ подвлачи, да у средишту борбе за ос- 
тварење реформе мора бити пре свега радни човек, његове потре- 
бе и његова улога у  привреди и друштву, да средства каја се ула- 
жу у развој ггривреде треба да буду под што непосреднијом кон- 
тролом радних људи који су их створили и да тако буду извор 
лораста њиховог дохотка, те да је основно да радни човек буде 
носилац одлучивања о вишку рада. Ради конкретизације такве 
улоге радног човека и његове организације реализују се одгова- 
рајуће концепције и у наше.м привредном, финансијском, план- 
ском и банкарском систему. Y  усвојеном друштвеном плану раз- 
воја Југославије од 1966. до 1970. године уцртани су, поред оста- 
лог, као основни циљеви плана: сталан пораст животног стан- 
дарда и јачање улоге непосредних произвођача и радних органи- 
зација у целокупном друштвеном процесу репродукције.’ ) Саве- 
зно и привредно веће савезне скупштине усвојили су 6. јула 1966. 
године тезе о основама система проширене репродукције на осно- 
ву којих ће се израдити законски гфописи из ове области. По н о  
вом систему „средства друштвене репродукције и доношење ин- 
вестиционих одлука преноси се на непосредне произвођаче удру- 
жене у радне јединице и асоцијације и на пословне банке. Тиме 
ће непосредни произвођачи и пословне банке одлучивати о рас- 
полагању и усмеравању око две трећине средстава друштвене 
акумулације” . To објективно омогућује реализован>е основне 
идеје и политичких поставки о праву радног човека да распола- 
же резултатима рада и обезбеђен>е да се поступно смањује оту- 
ђивање вишка рада од радног човека —  произвођача.*)

Доходак и расподела дохотка према раду, који самоуправ- 
љању дају нови квалитет друштвено економског односа, стоји 
у узрочној међузависности са улогом радног човека на садањем 
степену развитка нашег система социјалистичке демократије. To 
произлази из саме чињенице да је доходак и његова расподела 
према раду материјална база одлучујуће улоге радног човека. 
Категорија дохотка и начело расподеле дохотка према раду јесте 
материјални стимуланс човекове економске акције и његове ус- 
мерености на остварење што веће продуктивности рада. Катего- 
рија дохотка и расподеле дохотка према раду у  нашем систему 
самоуправљања врпш основну функцију у процесу проширене 
репродукције социјалистичког друштва непоср^едне демократије 
засноване на самоуирављању. Ова категорија по својој унутра-

- )  Експозе о средњорочном друштвеном плану који је  поднео претсед- 
ник СИВ-а Петар Стамболић, „Борба” од 6 јула 1966. г.

’ ) =  Уводно излагање Др Славка Ко.мара о  новом систему прошнфене 
репродукције на заједничкој седници Савезног и Привредног већа Савез- 
не скупштине, 6. V II. 1966. г. „Борба” 7. V II. 1966.
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шљоЈ законитости репродуцира социЈалистички друштвени од- 
нос самоуправљања на проширеној материјалној основи.

Материјална база самоуправљања не осамостаљује само рад- 
ног човека у  асоцијацији непосредних произвођача, —  у матери- 
јалној структури, него и у суперструктури друштва, на подручју 
свих друштвених делатности, па и на подручју делатности органа 
управе и правосуђа. Тиме се креира и процес осамостаљења ових 
делатности, процес који ће имати све већи значај у  будућем кре-
тању и развоЈу социЈалистичких односа, као Јединство процеса 
негирања елемената државности, што има посебан значај за сам
развоЈ тих делатности у  складу са кретањем односа у производ- 
њи 'И стварању истоветне јединствене улоге радног човека у свим 
областима нашег друштва.

Тиме се у  целокутшом друштвеном кретању рађају услови 
за одумирање државе, као сгргана Јсласне владавине, па и државе 
уједињеног пролетаријата и представника државе у првој фази 
социјализма. Таква улога радног човека, која је озакоњена и у 
нашем уставном систему, произлази из унутрашње законитости 
и логике процеса кретања друштвено економских и политичких 
односа, из орган1Изације рада у производњи и радног односа уоп- 
ште у нашем систему социјалистичке демократије засноване на 
систему радничког и друштвеног самоуправљања, који носи и из- 
грађује сам радни човек уз руководећу идејно политичку улогу 
субјективног фактора —  Савеза комуниста Јутославије. Зато се 
у резолуцији Осмог конгреса СКЈ подвлачи да је систем друш- 
твеног самоуправљања и непосредне социјалистичке демокра- 
тије, чије је принципе и тековине изразио и озаконио Устав 
СФРЈ, —  постао неприкосновена основа стваралачких напора 
радних људи у  свим областима друштвеног живота.’ )

Са увођењем самоуггрављања и на подручју делатности др- 
жавних органа —  органа управе и правосуђа, закон дохотка и 
расподеле дохотка према .раду постаје реализован принцип на 
коме се заснивају свеукупни односи нашег друштва, како међу- 
собни односи радних људи, тако и односи радних организација 
са друштвено политичком заједницом. На тим односима се за- 
снива целокупна политичка, правна и идејна надградња нашег 
друштва. Тиме је  категорија дохотка у нашил! условима, на сада- 
њем степену развоја, иманентан не само нови производни однос, 
непосредно социјалистички, него и ошпти друштвено непосред- 
но социјалистички однос.

Наш друштвено економски систем, кроз реализацију прин- 
ципа дохотка и расподеле дохотка као материјалне основе и садр- 
жине самоуггрављања, —  обезбеђује процес све слободније и не- 
посредније расподеле дохотка. Тиме ова законитост, која у себи 
носи непосредну демократију, —  нове социјалистичке производ- 
не и друге друштвене односе, —  постаје објективна снага проце-

’ ) =  Резолуција Осмог конгреса о наредним задацима Савеза кому- 
ичста Југославије, уводни део.
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ca одумирања државе и с њом нужно повезаних и преосталих 
категорија класног друштва.'®)

3. Процес разрешавања супротности духовног и физичког 
рада у систему самоуправљања

Супротност духовног и физичког рада као елемент општег 
процеса друштвене поделе рада, која чини темељ поделе на кла- 
се и настанка класне државе, по марксистичком учењу нужно 
ишчезава са нестанком класног друштва, кроз процес одумирања 
државе. Класици марксизма, дајући опће поставке о разрешењу 
ове супротности у садржини учења о одумирању државе, нису 
ии могли иити хтели да тај процес у  теорији марксизма посебно 
разрађују, јер за то није ни могло бити објективног историјског 
чин>еничног супстрата, који чини објективну научну основу те- 
орије. Суштина њихове концепције се своди на то, да супрот- 
ност између духовног и физичког рада нестаје тек у вишој фази 
комунистичког друштва, у  условима високо развијене економске 
ошове комунизма, у  условима у  којима ће делимична индивидуа, 
која је  само носилац једне делимичне друштвене функдије, бити 
замењена свестрано развијеном индивидуом, за коју су разли- 
чите друштвене функције начини делатности које она неизме- 
нично врши.“ )

Данас, Јкада је социјализам постао светски систем и када је 
животна пракса развоја социјализма дала већ богат историјско 
чињенични материјал, та проблемагика постаје актуелна у окви- 
ру огтште теорије социјализма, a посебно учења о одумирању др- 
жаве и стварању комунистичког друштва. To питање се данас 
већ реално научно разматра у политичко економској и социоло- 
шкој литератури и научно политичкој теорији. Пракса самоу- 
прављања у Југославији даје широке основе и богат материјал 
за изучавање процеса разрешавања супротности физичког и ин- 
телеастуалног (духовног) рада. Самоуправљање по својој сушти- 
ни и садрлсини носи у  себи тај процес. Стога теорија непосредне 
социјалистичке демократије и самоуправљања у Југославији ну- 
жно обухвата и специфичну проблематику о одумирању поли- 
тике и процесу разрешавања супротности интелектуалног и фи- 
зичког рада. Низ елемената који карактеришу остварење самоу- 
правне праксе у свом јединству су истовремено потенцијални 
елементи пркзцеса сједињавања политике и економике с једне 
стране, и процеса разрешавања супротНости физичког и интелек- 
туалног рада с друге стране. Остварењем самоуправног односа, 
као квалитетно новог друштвеног односа, створене су у нашим 
условима битне материјалне и друштвене претпоставке за реали-

" )  М. Поповиђ —  „Политички и идејни проблеми у вези са развојем 
привредног система и друштвених односа”, —  реферат на другој пленар- 
ној седници Савезног одбора ССРНЈ од 20. III. 61.

“ ) =  К. Маркс, Критика Готског програма, стр, 24; В. И. Лењин: 
Држава и револуција, стр. 86; К. Маркс: Капитал I. стр. 398/399; Ф. Енгелс: 
Анти-Диринг стр. 296/297.
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задиЈу историЈоког процеса превазилажења основне Аруштвене 
поделе рада, поделе на материјалну и духовну производњу. Деј- 
ство закона дохотка и расподеле дохотка према раду је матери- 
јална револуционарна снага, која даје сокове егзистенције том 
процесу. Самоуправљање као нов друштвено економски однос 
кроз ту заканитост непрестано претвара произвођача у управља- 
ча средствима за производњу и  даје му непосредно у руке сред- 
ства образовања и културе и омогућује интеграцију техничких, 
културеих и образовних елемената личности радног човека, ко- 
ји производи, управља и формира културни живот, те расподе- 
л>ује непосредно друштвени ггроизвод у оквиру своје производне 
асоцијације и радне заједнице, a посредно кроз више облика ор- 
ганизације друштвено политичких заједница од комуие до 4^- 
дерације.

Y  условима нашег самоуправног система непосредни произ- 
вођачи, поред физичког прнзизводног рада у  области материјалне 
производње, —  врше и управљачки рад који је  у супггини инте- 
лектуални рад у области материјалне производње, те као такав 
има својство производног рада. Тако се у области материјалне 
производње у условима самоуправљања у новој улози радника 
врши сједињавање материјалног и духовног рада. To је  ^чграво 
процес разрешавања супротности 'материјалног и духовног рада, 
прмзцес који се одиграва у материјалној бази на који се наставља 
и с њим уједињује процес у друшгвеној надградњи. Овај се про- 
цес у  друштвеној надградњи реализује кроз функцију непосред- 
них произвођача у представничким телима, —  функцију зајед- 
ничких друштвених послова у оквирима државе, управо ошпте 
друштвених послова од комуне до федерације, манифестујући се 
у разрешавању супротности велике друштвене поделе рада изме- 
ђу масе која обавља прост физички рад и малог броја оних који 
уггравл.ају друштвеним пословима. Y  условима самоуправљања, 
на садањем степену развитка, непосредни произвођач као ноои- 
лац физичког рада у  функцији управљања носилац је  и духовког 
рада у материјалној производн»и, али истовремеио у  фуикцији 
управљања је  носилац духовног рада изван материјалне пгроиз- 
вод1ве у целокупној суперструктури друштва. Проширење само- 
управљања на област органа државе —  органа управе и право- 
суђа и на политичку организацију, реализација начела дохотка 
и расподеле дохотка према раду који даје нов квалитет самоу- 
правном односу и нови развојни процеси самоуправног система 
рађаче из дана у дан све више «ове елементе и процесе разреша- 
вања' супротности духовног и физичког рада као наслеђа изуми- 
рућег старог класног друштва.

Законитост категорије дохотка и расподеле дохотка према 
раду обезбеђује материјалну основу за револуционисање сред- 
става производње, техничка достигнућа, примену рационалније 
технологије «  подизање нивоа образовања радничке класе и рад- 
ног човека уопште. Тиме се све више проширује материјална 
база самоуправљања, репродуцира квалитетно нови самоуправни 
однос на све широј основи, развија процес сједињавања еконо-
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мике и политике и разрешава супротност физичког и духовног 
рада, те остварује интеграција свих вредносних компонената ос- 
лобођеног човека као активног субјекта изградње социјализма.*^) 

Зато је  самоуправљање, као процес изградње социјализма и 
одумирања државе у коме је садржан и процес разрешавања 
супротности друиггвене поделе рада, у  својој целовитости и је- 
динству свеобухватни процес ослобађања човека и друштва. Д о  
ходак и расподела дохотка према раду, као битна садржина ква- 
литетно новог односа самоуправљања и унутрашња законитост 
процеса разрешавања супротности духовног и физичког рада, 
који је иманентан свеукупности процеса одумирања државе и 
прерастању прелазног периода социјализма у комунистичку ор- 
ганизацију друштва.

Радован Георгијевић

КЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Истражни затвор одређен због ко- 
лузионе опасности може да траје 
до изрицања I ст. пресуде. (ВСС Од. 
НС бр. Кр. 57/9R6).

М. М. подаела је захтев за накна- 
ду имовинске штете у износу од 
5.000 н. д. коју да је претрпела на 
име изгубљене зараде, јер је незако- 
нито била у истражном затвору, и 
збзг незаконитог конфисковања по- 
кретне имовине. Захтев је делимич- 
но уважен и њој утврђено на име 
на(кнаде штете због незаконитог 
држања у истражном затвору износ 
од 480 и. д. док је упућена за накна- 
ду штете због конфисковане имовине 
на псступак предвиђен у чл. 97 За- 
ксна о изрицању крив, санкција, a 
из разл10'га:

Истражни затвор је одређен пре 
ступан>а на снату новог Устава СФРЈ 
па накнада штете пришада према од- 
редби чл. 531 ЗКП у слзгчају да је 
неко лице незаисониго задржано у 
притвору или 1ИСтражном затвору. 
Притвор односно истражни затвор је 
од1>еђвн из разлога предвиђених у 
заиоиу, пошто је постојала сумња да 
је именована изврпшла крив. дело

које се гони по службеној дужнос- 
ти, a постојала је основана бојазан 
да he извиђаје отежати утицајем на 
сведоке. Према томе, притвор и ис- 
тражни затвор је законито одређен 
■у смислу чл. 181. ст. 1 и ст. 2 т. 2 
и чл. 190 ст. 2 ЗКП. П1>ема томе, 
задржавање именоване у истражном 
затвору до 30. јула 1962. није био 
незаконит, али је 1>ешење Окр суда 
од 30. јула 1962. којим је одбио уки- 
дање истражног затвора, након из- 
рицан?а пресуде, незаконито, па је 
њено задржавање у истражном зат- 
вору од 30 јула до 22. августа 1962. 
било незаконито, па јој за го ВЈ>еме 
припада накнада имовинске штете, 
коју се суд утврдио са 480 н. динара. 
Део захтева за накнаду штете проуз- 
ркжрване конфиокацијом покретне 
имовине може се остваривати сход- 
но проггису чл. 97 Закона о изврше- 
њу крив, санкција.

Преиначење срећке државне клас- 
не лутрије и њена употреба пред- 
ставља једну природву b  прјзвну

” ) - М. Поповић: „Политички и идејни проблеми у вези са разво
јем привредног система и друштвених односа", —  реферат на II плен. сед- 
ници Савезног одбора ССРНЈ од 20. III. 1961 г. =  Овде се први пут даје 
концентрисан израз концепције теорије о дохотку као новој категорији, 
новом економском и друштвеном односу.
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целину обухваћену пропиоом чл. 222
Ст. 1 КЗ. (ВСС Од. НС. бр. Кж. 
34г5/966).

I. ст. иресудом прскглашен је кри- 
вим за ирив, дело из чл. 222. ст. 1 
и чл. 259 ст. 1 КЗ спггужени. Уло- 
жена жалба је ооноваиа, I. ст. пресу- 
да преиначена и оптужени прогла- 
шен кривим за крив, дело из чл. 
222 ст. 1 КЗ, a из ра-злога:

Утврђено је да је оптужени ггре- 
иначио срећку ДКЛ, која ни.1е гоип- 
та извукла, на врвност од 2.000 ст. 
динара, па је ту срећку наплатио. 
Преиначеше ове срећке и њена упо- 
треба, по схватању ВСС, представља 
ј0дну прир|С1цну и правну целину 
сбухваћену прописом чл. 222 ст. 1 
КЗ, 'па се зато радн>а преиначења 
посебно не може квалификовати као 
крив. дело ггреин. праве хартије од 
г’'-?двости из чл. 222 ст. 1 КЗ a рац- 
ња употребе те преиначене хартије- 
-орећке као оитно двло преваре из 
чл. 259 ст. 1 КЗ, па је зато ваљало 
применити оамо прогтас из чл. 222 
ст. 1 КЗ.

Код исплате личног дохотка рад- 
нику разрешеном дужности пре ис- 
тека отказног рока меродаван је из- 
нос који је радник примио за по- 
следња три месеца пре месеца у ко- 
ме му је дат отказ. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 909/966).

I. ст. П1>есудом сбвезана је прив- 
редна организација да исплати ту- 
жител>у 1.985,86 н. д. Тужена је уло- 
жила жалбу, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Према одредби чл. 313 ст. 1 За- 
кона о радким односима, када се 
радник коме је дат отказ разрешава 
дужности пре истека отказног рока, 
привредна организација је д.ужна да 
му исплати лични доходак до краја 
отказиог 'Јхжа П1>&ма личном дохот- 
ку који је радник примио за послед- 
ња три месеца пре месеца у ко.ме му 
је дат огказ. Калсо је I. ст. преоуда 
тако пресудила, жалба је нессно- 
вана.

не може представл>ати посебан вкД 
штете. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 1077/966).

I. ст. првсудом обвезана је привр. 
организација да иошгати тужитељу 
између осталаг и 5.000 н. д. на име 
накнаде штете. Уложена жалба је 
основана, I. ст. пресуда у том делу 
укинута, a из разлога:

Изрежом I. ст. пресуде тужиоцу је 
досуђено поред осталот и 5.000 н. д. 
на име иакнаде штеге „за умањен>е 
радне опоообности и могу1шости ост- 
варивања ванредне зараде”. У  раз- 
лозима, пак, I. ст. тфесуда утврђује 
да тужилац након повреде може 
обављати све пославе у допуноком 
привређивању, али уз појачан напор, 
труд и замор. Међутим, штета која 
се заснива на томе да оштећено ли- 
це може обавл>ати одређену делат- 
ност али само еа појачаним напором 
накнађује се у  оквиру штете због 
теласнст оштећења. Губитак зараде, 
пак, )кр.оз јцопунако .привређивање 
предсгавља материјалну („имовин- 
ску)” штету, која се може досудити 
само уколико се током расправља- 
ња утврди н>ено постојање и Ћжина, 
с тим да се кад утврђивања висине, 
у крајњем случају, могу користити 
и овлашћења из чл. 212 ЗПП. Како 
све околнссти за обо утврђивањ.е ни- 
су разматране, валзало је жалбу ту- 
женика уважити и I. ст. ггресуду у 
том погледу укинути.

Штета Roja се заснива на томе да 
оштећено лице може обављати одре- 
ђену делатност али само са појача- 
HiiM напором накнађује се у оквиру 
штете због телесног оштећења, па

Кад једно лице болује од рака и 
непосредно пред операцију у болни- 
ци изјави пред два сведока да своју 
имовину оставља одређеном лицу, 
овда је то правоважан усмени теста- 
менат. (ВСС Од. НС бо. Гж. 1161/966).

I. ст. пресудом је утврђено да је 
сачињен правовалан усмени теста- 
мент. Тужени су поднели жалбу, ко- 
ја је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Тужени неосновано износе да нису 
иопзчвени формални и матвријални 
услови за пуноважност усменог тес- 
тамента, јер црема чл. 78 ЗН није 
ни потребно да тестатор посебно за- 
моли нека лица да буду сведоци код 
тестирања, као што није потребно да 
тестатор након усмене изјаве каже 
да је то његов усмени тестаменат, 
Код усменог тестамента на траже се 
све оне формалвости које су иначе 
потребне код обичнг тестамента. Ни- 
је сх;нова1н навод жалбе да нису no-
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стојали посебни разлози за сачиње- 
ње усмевог тестамента, јер када је 
тестаторка, која је боловала од рака, 
негазсредно пред операцију, дала сво- 
ју изјаву послвдње воље, a после 
операције се борила са животом, 
утирла је кратко време после тога, 
није ни била у могућиотси да сачини 
писмени тестаменат.

Извођач своси одговорност за ве- 
достатке у вроЈекту ако је за н.их 
могао и морао звати (Реш Врх. пр. 
суда Сл. бр. 563/66-3)

У  спору извођача грађевинсагих ра- 
дова за нашгату вредности извеле- 
них радова првостепени суд је оба- 
везао туженог да ослободи одређе- 
ни износ задржан у депозиту на име 
недостатака на објекту јер је нашао 
да су исти последица нвпотпуности 
пројвкта и да за ове недостатке ту- 
жилац не сноси одговорност.

Поводом жалбу туженог на пред- 
њу пресуду друтостеггени суд је по- 
би1ану пресулу укинуо и предмет 
вратио на поновно cyijefte полазећи 
са следећег ггравног становишта:

,.Првостепени суд је правилно на- 
шао да туежни као инвеститор у 
начелу адговара за вал>аност пројек- 
та, па према томе и за последице 
недостатака у пројвкту, и тужилац 
је као извођач дужан у начелу да се 
придржава ггројвкта. Међутим, ту- 
жилац као извођач, према правним 
правилима која регулишу односе из 
уровова о грађењу, био је дужан да 
од туженог непосредно или његовог 
надзарног органа затг>ажи измене и 
дотгуне пројеисга. уколико је као 
стручно предузеће могао и мовао 
знати за недостатке у пројекту. Што 
значи, у колико је тужилац. могао 
и морао да примети греогке у про,1ек- 
ту. па је иропустио да на њих бла- 
говремено TTTaaopn туженог. снсси 
део одговорнссти за нецостатке на 
објекту К01И су последица грешака 
прк>је1ктанта.”

сину угоиорене казне од 0,5% иа 
вредност незавршених радова о i » -  
ку извршења. Тужилац је као ин- 
веститор због ггрекорачења рока 
тужбом тражио од туженог као из- 
вођача плаћање износа од Н дин
87.750.99 на име утоворне казне због 
неблаговремвног извршења уговора 
узимајући за основ 5% од вредности 
уговорених радова јер у конкретном 
случају износ утоворене казне по 
стогги од 0,5% на вредност незаврше- 
них грађевииских радова, прелази 
утужени износ.

Првостепени суд је од утуженог 
износа досудио своту од Н. дин. 
50.000.00, a вишак за изнсс од Н. дин.
37.750.99 одбио сматра^уки да је из- 
нос ЈП'ужвне казне претерано висок.

Поводом жалбе тужиоца на део 
пресуда којим је одбијен тужбени 
захтев, другостепени суд је жалбу 
о.цбио a пс^ијану пресуду у означе- 
ном делу потврдио из следећих раз- 
лога:

„Тужилац у жалби истиче да ггрво- 
степени суд није могао да умерава 
изнсх: уговорне казне у овом случа- 
ју када је висина исте већ једном 
смањена код утужења тиме што ,ie 
тужилац тражио 5% од вредности 
свих уговорених радова a не износ 
уговорне казне обрачунат према 
вреднсхгги незавршзених радова, 5ро- 
ју дана зак£1шњења и висзтни исте 
по утовору, у ком случају би уговор- 
на казна била већа. Овај р»азлог жал 
бе међутим није основан, јер ствар 
је тужиоца да ли he и колико да 
утужи, али тиме није искључено пра 
во суда да у сваком конкретном слу- 
чају одмерава висину уговорне каз- 
не. Према томе, наводи жалбе да се 
одмеравањем висине казне на из- 
нос од Н. дин. 50.000,00, колико је 
побијаном пр>еоудом дссуђено тужи- 
оцу, уствари крњи принцип посло- 
вања и сигурности између привред- 
ких организација и да се и сам ин- 
ститут утоворне казне чини неефи- 
каеним. нису основани и неприхват- 
л>иви су.”

Суд може уговорну казну смањити 
и у  случају када је тужбом тражен 
ман>и износ од уговореног Шре- 
суда Врх. привр. суда Сл бт> 760/66-3) 

Уговором о извођсњу грађевин- 
ских радова странке су утврдиле ви-

Када смрт осигураника није после- 
дица несреће на послу вема штете 
услед плаћан>а породичне пензије
(Пресуда Врх. rrp. суда Сл. бр. 
1219/66-3 од 27. IX  1966. године)

У покруенутом спору завод за со- 
цијално осигурање је тужбом про-
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тив привредне организације тражи- 
ло плаћање иакнаде штете коју трпи 
услед иоплате породичне пензије 
члановима породице настрадалог о- 
сигураника. —

Првостепени суд је тужбеном зах- 
теву удовољио, a поводом жалбе ту- 
женог другостепени суд је побијану 
пр-зоуду преиначио и: тужбени зах- 
тев одбио из следећих хизлога:

„При утврђивању права на накна- 
ду штете причињене фондовима оо- 
цијалног осигурања сходно се при- 
мењуЈју ошпа-а 'начела о накнади 
штете. Једно од тих правила грађан- 
ског права одређује да нема захтева 
за накнаду штете ако није наступи- 
ла штета као последица протагвправ- 
не радње или прапзгштања. Према 
томе, иако може наступити негатив- 
н.а последица у имовкни правног 
субјекта, нема места захтеву за нак- 
наду штете ако је до тога дошло 
његовом вољом или у испуњењу ње- 
гове обавезе, било да је та обавеза 
настала из правног посла или на ос- 
нову закона. Примењено на конкре- 
тан случај то значи, да је тужилац, 
лризнајзгћи удовици погинулог оси- 
гураника право на породичну пвн- 
зију у висини коју 6и јој признао 
и да је осигуранрпс умро природнам 
смрћу, само испунио своју обавезу 
прописану законом, која.би за њета 
настала без обзира на узрок смрти 
осигураника. A  како ie кроз'радго1 
стаж осигураника тужилац за њега 
примао даприносе за социјално оси- 
гурање, сматра се да је тужилац 
примио покриће за исплату породич- 
не пензије у питању. Према томе, 
будући да је тужилац у виду доггри- 
носа за социјално осигурање примио 
заксхнско покриће за исплату поро- 
дичне пензије коју је обавезан пла- 
ћати, за њега није настутшла никак- 
ва штета, тт  ниЦе основа1н његов 
захтев за накнаду штете.”

Привредна оргаш1зација од.гоза- 
ра за своје обавезе свим средствима 
која користи, па и средствима која 
издваја у резервви фонд (Врх. пр. 
суд Сл. бр. 643/66)

Првоствпеним решењем на сонову 
'Извршне преоЈ^де дозвољено јв из- 
вршење плешгтбзм новчаних сред- 
става на свим рачунима извршеника 
и ггреносом истих на рачун тражио-

ца извршења ради н)ашгате одређе- 
не извршне тражбо-ше.

Извршенмк је решење о дозволи 
ОБОг извршења побијао благов1резле- 
ном жалббм у којој је истакао да на 
свам рачуну нема других вјовчаних 
средстава сем средстава резервн&г 
фонда, која иао строго наменска 
средсрва не могу бити предмет за- 
плвне.

Другостепени суд је жалбу одбио 
из следећих разлога:

„Према чл. 21. eras 1. Основног за- 
KOBia о предузећима (Службени лист 
СФРЈ бр. 17/65) предузеће одговара за 
своје обавезе свим средствима која 
користи и којима располаже. To знз- 
чи да се наплата потраживања на 
освову извршних судских одлука 
може извршити из свих раопо.аожи- 
вих ср>едстава пр^шредне организа- 
ције, па и оредства која привредна 
оргали1заци;ја сходно чл. 30 Закона о 
средствима привредких органшаци- 
ја (Службени лист ФНРЈ бр. 17/61) 
издваја у резарв?ш фоид, и то без 
обзира да ли се ради о његовом оба- 
везном или необавезном делу. У  том 
смислу 'дато јо и објашњење Савез- 
ног свкретаријата за финансије бр. 
1-11828/1 од 1. октобра 1965. (Билтен 
службеиих caonuireita ССФ бр. 22/ 
65) са којим се слаже и овај суд, a 
у коме је наведено, да је одредбама 
члана 57, 66, 68, 88. и 100. Закона о 
средстви.ма привредаих организаци- 
ја од.ређвна иамена коришћења р>е- 
зерввог фснда унутар саме органи- 
зације без утицаја да се сходно чл- 
21. Основног закона о предузећима 
изврши наплата потраживања ipe- 
ћих лица на основу извра1ених суд- 
ских одлука из свих оредсгава пре- 
дузоћа.

Жалбени разлози извршеника да 
се пр>е.ча Правилнику о периодичном 
сбрачуну привредвих оргајкизација 
(Сл. лист СФРЈ бр. 26/65) не могу 
пленити средства р>езврвног фонда, 
те да привредне оргаиизохртје сход- 
но члану 11. Закона о средствима 
привредних организација не одтчзва- 
рају овим ■средствима за своје оба- 
везе, јер су ане изузете поменутим 
Правилником није основан. П1>е 'све- 
га чл. 11. Закона о средствима при- 
вредних организација првстао је да 
важи на дан 8. априла 1965. на ос- 
нову члана 297. став 1. тачка 2. у 
вези члана 299. Оснозног закона о 
првдузећима. Сем тога одредбама по- 
менутог Правилнижа одређено је ка-
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да прив.редна оргаиизациза и слу- 
жба друштвеног кшиговодства могу 
oaiMe пренети расположива средства 
те оргаЕсизације са њаговог жиро 
рачуна ради подмирења доспеЈгих о- 
бавеза. Према томе одредбе тог Пра- 
виЈгшикја не односе се на наплату

потраживања трећлх лица на осно- 
ву извршних судских оддука, која 
се наплата према чл. 21. ст. 1. Ос- 
новног закона о предузећима може 
вршити из свих расшхложивих аред- 
става гхривредне оргајнизацрцје, па ј 
њеног резервног фонда.”

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y  АПВ

На седници Управног одбора АК v АПВ која је ОАржана 4. 
новембра 1966. године донесена су следећа решења:

1) Узет је на даање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата, о раду Коморе.

2) За 3. децембар 1966, са почетком у  9 часова, заказује се 
састанак Радних одбора, на коме ће се расправљати између оста- 
лог и о Уговору о социјалном осигурању адвоката, ,а у  простори- 
јама Коморе.

3) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
4) Решењем број 374/1966. уписује се са 4. новембризм 1966. 

године у и.меник адвокатских приправника АП у АПВ Вида1Ковић 
Људевит, на адвокатско приправничкој вежби јсод Бошн>ак Буре, 
адвоката у Сомбору.

5) Решењем бр. 398/66. брише се из именшса адв. припр. са 
даном 1. навембар 1966., пошто је  засновао радни однос Недел>- 
ковић Радован, из Панчева.

6) Решењем бр. 179/1964. разрешава се дужности предузима- 
теља адвокатске канцеларије Борјановић Мирка, адвокат Тато 
миров Јован из Бача.

7) Решењем бр. 399/1966. уписан је  у именик адвокатоких 
приправника са даном 4. новембар 1966. године Цвејанов Милен- 
ко на адвокатоко приправничкој вежби код Микин Милана, ад- 
ваката у  Новом Саду.

8) Решењем бр. 394/1966. узето је на знање да је  Срећков 
Мирослава адвокат у Новом Саду, са 1. новембром 1966. irpece- 
лила седиште своје адвокатске канцеларије у Срем. Карловце.

9) Решењем бр. 397/66. брише се из именика адвоката АП 
у АПВ са даном 1. новембар 1966. годнше Ди-иеитријевић Рафајло, 
адвокат из Инђије, услед преселења седишта адвокатске канце- 
ларије на лодручје друге Коморе.

10) Решавано је о текућим предметима.

УПРАВНИ ОАБОР АК Y АПВ
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УПИСИ Y  ИМЕНИК АДВОКАТА АК У  АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о постојању усло- 
ва за упис у  именик адвоката, Управни одбор и Савет АК у 
АПВ, сагласили да постоје услови, то се на оонову чл. 93 тач. 4, 
87 тач. 3, чл. 13 тач. 1— 7, чл. 23 ЗОА, те чл. 6 тач. 1 и 2 и чл. 7 Ста- 
тута АК у АПВ уиисују у имени« адвоката Адвокатске коморе у 
AIIB са седиштем адвокатске канцеларије, a са даном 9. новем- 
бар 1966. и то решенћима:

352/66
360/66
362/66
366/66
372/66
373/66
376/66
381/66
383/66
400/66
430/66

Муста Валериу, Алибунар 
Кашанин Јован, Бачки Моноштар 
Бери Иштван, Бач. Топола 
Плавшић Миленко, Сомбор 
Бошњак Иван, Сомбор 
Кузмановић Златоје, Ириг 
Гојков Василије, Нови Кнежевац 
Пајковић Батрић, Стара Пазова 
Капетановић Фарук, Сомбор 
Маринковић Милан, Бечеј 
др Цабафи Шандор, Сенха

АДВОКАТСКА КОМОРА Y  АПВ

ИСПРАВКА

Y  чланку „Критеријум упућивања на парницу поводом оста- 
винске расираве" (Гл. бр. 6/66), на страни 4, у  другом пасусу,
8. редак одозто реченица треба да гласи: „Међутим, законски 
критеријум да оставински суд утгућује иа парницу или на посту- 
пак пред управним органом ону странку чије право оматра мање 
вероватним, сам по себи неодређен, субјективан и релативан, у 
пракои доводи у  много случајева до произвољних и погрешних 
р>ешења".

Y  чланку „Опет о судском поравнању” (Гл. бр. 9/66), стр. 12,
9. редак одозго, реченица треба да гласи: „Треба при томе имати 
у виду да ЗПП нигде није назначио да се пр>отив правомоћне пре- 
суде не може водити парница, односно да се та пресуда не може 
побијати тужбом, па и п ^  се сви слажу у томе да се против такве 
пресуде не може водити парница, сем у  случају понављања по- 
ступка".

Др Душан П. Радоман
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ПРИКАЗИ:

Борислав М. Игњатовић: „Адвокатура у С рби ји '.

Ту скоро, изашла је из штампе, књига Борислава М. Игњато 
вића, адвоката из Добоја под насловом „Алвокатура у Ср>бији‘‘ . 
Ова кн>ига испуњава једну празнину у литератури о адвокатури 
у  Србији. Иако обухвата само кратак приказ периода до првог 
српског Устанка 1804. године, a завршава се крајем X IX  столе- 
ћа, ова књига је ипак значајан долринос проучавању историје, 
положаја, функцнје и заслуга адвокатуре у Србији.

Писана јаоним и лепим стилом, служећи се са доста извора, 
који су били приступачни аутору, књига на рељефан начин при- 
казује развитак адвокатуре у  Србији од 1804. године, првог срп- 
ског Устанка, па све до краја X IX  века. Нарочито су занимљива 
поглавља у којима се гариказује и тумачи први Закон о правоза- 
ступиицима који је  донет 28. фебруара 1862. године, a ступио у 
живот месец даеа касиије. Овај је  Закон ударио темелзе адвока- 
туре у Србији.

Објављивањем ове занимљиве књиге аутор је  допринео м но 
го темељном и систематско1М сагледавању развоја адвокатуре у 
Србији.

К. X.

АР Борис Визнер: Граћанско право у теорији и пракси. I  Књига.

Пре кратког времена објављено је  ново, друго, издање књиге 
др. Бориса Визнера, судије у Белом Манастиру: „Гр>ађанско пра- 
во у теорији и пракси", и то I. књига. Аутор др. Борис Визнер, 
познат као врло цењен правни писац, који је већ раније издао 
„Грађанско право у теорији и пракси". Сада, ово, друго издање 
и н>егову потребу др. Б. Визнер овако објашњава: „Разноврстан 
и динамичан развој нашег права нужно је довео до многих ripo- 
мјена и у  домену грађаноког права. Нужност ових промјена на- 
метнута је  даљнжм развојем наших продукционих односа, пого- 
тово у  однооу на грађанско право чија нам хисторија указује на 
специфичну зависност ове гране права од конкретног развитка 
робне производње, пошто му је  потоња основица, база“ . Затим, 
држећи се структуре првог издања, допуњује нови.м проишсима 
и судском праксом све оно што је  нов еканомски развитак п р о  
извео и у развитку грађанског права. Нарочито су обухваћене 
нове 1материје: стамбена, радни однос, социјална заштита и све 
о «о  што је у  вези са н>ом у  грађанском праву, нови одноои у пра- 
ву о  некретнинама, о пословним односима међу предузећима итд.

Књига је подел>ена на два одсека. Први „Уводна разматра- 
ња“ , и друти „OiniiH дио“ , који обухвата тлаве: Субјекти грађ. 
права, објекти грађ. права, правне чињенице, застара и досје- 
лост, заступсгво, и на крају азбучни преглед садржаја. Тумачећи
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поједине иравне нарме, односе и законе, те судску праксу, врло 
често са цитаташа, одлука, даје и практичне примере појединих 
поднесака које треба упућивати суду. На овај начин ова књига 
није caiMo теоретска обрада поставл>еног задатка, него пружа и 
практичну помоћ грађанима и лицима која се баве правом.

Ова прва књига је  врло прегледна, писана лепим стилом и 
језиком, тако да сваки правник треба да има у  својој библиоте- 
це ову књигу.

К. X.

КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕДСТАВНИКА РАДНИХ ОДБОРА
АК V АПВ

3. децембра 1966. године одржана је  Конференција представ- 
ника Адв. коморе у АПВ. Председник Коморе Милорад Ботић је 
прво поздравио др Белу Сиигера, адвоката из Суботице зажелив- 
иш му све најбоље приликом 50. године прославе његовог делања 
као адвоката. Затим је Момир Митравић, адм. секретар Савеза 
Адв. комора Јутославије, ОАржао реферат о најновијем нацрт\' 
YroBopa о спровођењу соц. осиг. адвоката, који је поднео Репуб- 
лички завод. После ошпирне дискусије, Конференција је  донела 
ЗАКЉУЧКЕ:

1. Одбија се предлог Нацрта VroBopa о соц. осиг. адвоката, 
који је поднео Републички завод за соц. осигурање.

2. Упућује се Управни одбор АК у  АПВ да, у тесној сарадњи 
са АК у Београду изради заједнички Нацрт Уговора, који под- 
нети Републ. заводу, a за ово питање заинтересовати све поли- 
тичке и друштвене факторе.

3. Нацрт обе Каморе да обухвати све оне погледе и предлоге 
који су изнесени на данашњем састанку.

4. Препоручује се Радним одборима да заузму ставове по пи- 
тању пружања бесплатне правне помоћи сиромашним људима и 
по хштању обрачунавања награде за адвоката код замењивања.

Адвокатска комора у  АПВ

ИЗ КЊ ИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се адвокати и чланови Пенз. фонда, да је  пре- 
минуо Петар Лопушина, па се позивају да уплате по 10 н. д. на 
текућирачун: 657-8-419.

Књиговодство KoiMope

„ГЛАСНИК” излази сваког .месеца / Издавач и власшгк: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Ноии Сад, Змај JoBiraa 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Херк>ја 6 / Текућл рачун 
код Народне банке 657-8-419 / Годишња претплата 20 нових динара / Цена 

једног броја 2 нова динара / Штампа „Будућност”, Нови Сад
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